
 

 

 

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму  

 

  

  

 

 

 

 м. Київ 

 

Головуючий: Голова Комітету Палатний А.Л. 

Секретар: Романова А.А. 

Присутні: Велікін О.М., Величкович М.Р., Петренко О.М.,  

Силантьєв Д.О., Спориш І.Д. 

Відсутні: Бакулін Є.М. 

  Запрошені:  Сушкевич В.М. - Уповноважений Президента України з 

прав людей з інвалідністю; Войтович Я.В. - заступник Міністра молоді та 

спорту України; Мовчан М.П. - заступник  Міністра молоді та спорту України з 

питань європейської інтеграції; Тітарчук М.І. - заступник Міністра 

економічного розвитку і торгівлі України; Комнатний С.О. - Голова правління 

Державної спеціалізованої фінансової установи  "Державний фонд сприяння 

молодіжному житловому будівництву"; Колбаса Р.С. - директор департаменту 

захисту прав дітей та усиновлення  Міністерства соціальної політики України; 

Цапенко Ю.С. - заступник директора фінансово- економічного департаменту 

Міністерства соціальної політики України; Левківська Г.В. - заступник 

директора департаменту економіки та фінансів – начальник відділу програм 



молоді Міністерства молоді та спорту України; Сікіринський В.В. - заступник 

директора департаменту туризму та курортів – начальник відділу туристичних 

дестинацій та курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; 

Бойко С.М. - начальник відділу фізичної культури, спорту та молодіжної 

політики департаменту  видатків бюджету соціальної сфери Міністерства 

фінансів України; Радова М.С. - начальник відділу маркетингу та міжнародної 

діяльності департаменту туризму та курортів  Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України;     Афанас’єва С.П. - начальник відділу державної 

соціальної допомоги департаменту  видатків бюджету соціальної сфери 

Міністерства фінансів України; Задорожній Д.В. – начальник юридичного 

відділу Національного олімпійського комітету України; Капустін С.В. - 

директор державного підприємства «Міжнародний дитячий центр «Артек»;         

Радченко Ю.А. - представник від Всеукраїнської федерації рукопашного бою; 

Муратов Т.А. - член громадської ради при Міністерстві молоді та спорту 

України; Кулініч А.А. - представник Київського міського осередку Асоціації 

спортивного танцю України. 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Проект Закону про Державний бюджет України на 2018 рік (реєстр.  

№ 7000, поданий Кабінетом Міністрів України). 

 

 

 

 

 

 



 

1. 

 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. про  проект Закону про 

Державний бюджет України на 2018 рік (реєстр. № 7000, поданий Кабінетом 

Міністрів України). 

 

ВИСТУПИЛИ: Войтович Я.В. - заступник Міністра молоді та спорту 

України; Петренко О.М. - заступник Голови Комітету, голова підкомітету з 

питань національно - патріотичного виховання дітей та молоді;           

Левківська Г.В. - заступник директора департаменту економіки та фінансів – 

начальник відділу програм молоді Міністерства молоді та спорту України; 

Тітарчук М.І. - заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України; 

Романова А.А. - Секретар Комітету, голова підкомітету з питань розвитку 

туризму, курортів та рекреаційної діяльності; Сушкевич В.М. - Уповноважений 

Президента України з прав людей з інвалідністю; Колбаса Р.С. - директор 

департаменту захисту прав дітей та усиновлення  Міністерства соціальної 

політики України; Комнатний С.О. - Голова правління Державної 

спеціалізованої фінансової установи  "Державний фонд сприяння молодіжному 

житловому будівництву"; Капустін С.В. - директор державного підприємства 

«Міжнародний дитячий центр «Артек»; Бойко С.М. - начальник відділу 

фізичної культури, спорту та молодіжної політики департаменту  видатків 

бюджету соціальної сфери Міністерства фінансів України; Величкович М.Р. - 

Перший заступник Голови Комітету. 

 

         УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити пропозиції Комітету до проекту Державного бюджету на 

2018 рік. з пропозиціями профільних міністерств: Міністерства соціальної 

політики України, Міністерства молоді і спорту України, Міністерства 

економічного розвитку та торгівлі України, Державної спеціалізованої 



фінансової установи  "Державний фонд сприяння молодіжному житловому 

будівництву", Паралімпійського комітету України, державного підприємства 

«Міжнародний дитячий центр «Артек» щодо врахування в проекті бюджету 

необхідних видатків. 

2. Рішення Комітету надіслати до Комітету Верховної Ради України з 

питань бюджету та Кабінету Міністрів України. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 7; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. 

 

 

 

Голова Комітету      А.ПАЛАТНИЙ 

 

  Секретар Комітету                                            А. РОМАНОВА 


